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Jednodniówka studentów Wszechnicy �wiêtokrzyskiej

�WIÊTOKRZYSKA
WS Z E C H N I C A

WYBRA£EM POLSKÊ WSZECHNICA W KRAKOWIE

Dr Paul Kwaku Siayor w maju ub. roku otrzyma³
obywatelstwo polskie. Jest pracownikiem dydak-
tycznym Wszechnicy �wiêtokrzyskiej, prowadzi
zajêcia z zakresu ekonomii na kierunkach tury-
styka i rekreacja oraz pedagogika z turystyk¹,
a tak¿e uczy jêzyka angielskiego.

Z Polsk¹ zwi¹zany jest od przesz³o dwudziestu
lat. Jeszcze w Ghanie otrzyma³ propozycjê (wraz
ze stypendium) studiowania w Polsce, na Wêgrzech
lub w Rumunii. Wybra³ Polskê, dlatego ¿e mia³ we
Wroc³awiu kolegê z Ghany, który studiowa³ medy-
cynê. � To by³ w³a�ciwie g³ówny powód, ¿e wybra-
³em Polskê � mówi dr Siayor.
Najpierw przez rok uczy³ siê jêzyka w Studium Jêzy-
ka Polskiego dla Obcokrajowców w £odzi. Potem roz-
pocz¹³ studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przedtem jednak by³ na wakacjach we Wroc³awiu u
kolegi i pozna³ dziewczynê, jak siê okaza³o, tê
jedn¹ jedyn¹. Do dzi� s¹ szczê�liwym ma³¿eñstwem.

Od 19 do 21 lutego
uczestniczyli�my w Tar-
gach Edukacyjnych edu.pl
w Krakowie. By³a to ju¿
szósta edycja tej impre-
zy. Wziê³o w niej udzia³
przesz³o 130 wystawców
z ca³ego kraju, w tym po-
nad 20 pañstwowych i pry-
watnych szkó³ wy¿szych.

W stolicy Ma³opolski
nasza Uczelnia zaprezen-
towa³a siê po raz drugi.
Podobnie, jak w ubieg³ym
roku, krakowskie Targi
cieszy³y siê ogromnym za-
interesowaniem w�ród ma-
turzystów. W ci¹gu trzech
dni halê wystawiennicz¹
przy ul. G. Zapolskiej 38
odwiedzi³o kilkana�cie
tysiêcy osób. Wiele
z nich wykaza³o du¿e za-
interesowanie ofert¹ edu-
kacyjn¹ Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej. Przybli¿yli-
�my im kierunki i spe-
cjalno�ci kszta³cenia
w naszej Uczelni oraz kry-
teria rekrutacji w roku
akademickim 2004/2005.

Podczas Targów
przedstawili�my multime-
dialn¹ prezentacjê
Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej, pokazuj¹c¹ warun-
ki lokalowe uczelni. Ofe-
rowali�my te¿ nowo�ci
ksi¹¿kowe, wydane
w ostatnim czasie przez
nasze Wydawnictwo. m
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NASZA ROZMOWA - CD.
� Nie s¹dzi³em, ¿e zostanê w Polsce. My�la³em, ¿e po studiach wrócê do
siebie, do Ghany. Nawet w pewnym momencie rozwa¿ali�my z ¿on¹ mo¿liwo�æ
wyjazdu, ale ostatecznie zdecydowali�my siê na ¿ycie tutaj, w Polsce.
Mia³em ogromne k³opoty z jêzykiem, zdajê sobie sprawê, ¿e do dzi� nie
mówiê dobrze po polsku, ale najwa¿niejsze, ¿e studenci mnie rozumiej¹.

� Czy przyzwyczai³ siê Pan do naszych zim?
� Do wszystkiego mo¿na siê przyzwyczaiæ, tak¿e do zimy, ale z pocz¹tku
by³o ciê¿ko: przyjecha³em wszak z tropiku.

� Jak Pana przyjmowano w Polsce? Wed³ug stereotypu, ¿e nie jeste�my
specjalnie otwarci na inne kultury, religie, na kolor skóry...
� By³o lepiej ni¿ siê spodziewa³em. W Ghanie przygotowywano mnie psy-
chicznie na to, ¿e reakcje na mój widok mog¹ byæ nie zawsze ciep³e
i entuzjastyczne. Bywa³o ró¿nie, ale w ¿adnym razie nie mogê powiedzieæ,
¿ebym dozna³ upokorzenia. Nie, z pewno�ci¹ tak nie by³o. Spotyka³em,
i nadal spotykam ludzi ¿yczliwych, dla których zupe³nie nie jest wa¿ne,
jak wygl¹dam. Ja te¿ nie jestem z natury cz³owiekiem konfliktowym,
i je�li tylko mo¿na unikn¹æ konfliktu � staram siê to zrobiæ.

� A co spowodowa³o, ¿e zwi¹za³ siê Pan z Kielcami?
� Czysty przypadek, a mo¿e szczê�liwe zrz¹dzenie losu. Nasza pierwsza
córka, Paulina, urodzi³a siê z pora¿eniem mózgowym. Przyjechali�my z ni¹
na wczasy do Buska, nie wiedz¹c wcze�niej, ¿e tutaj znajduje siê szpital
rehabilitacyjny dla dzieci z pora¿eniami. ¯ona w³a�nie koñczy³a studia
medyczne i okaza³o siê, ¿e mo¿e podj¹æ pracê w szpitalu w Busku. I tak
nasze dziecko mog³o byæ pod sta³¹ opiek¹ rehabilitantów. Mieszkali�my
w ma³ym jednopokojowym hotelowym mieszkaniu. Kiedy Paulinka mia³a dzie-
siêæ lat urodzi³a nam siê druga córeczka, Anita. By³o bardzo ciasno. ¯ona
otrzyma³a propozycjê pracy w Wi�licy, i tam te¿ otrzymali�my mieszkanie
trzypokojowe. Ja po ukoñczeniu studiów, po obronie pracy magisterskiej,
rozpocz¹³em pracê nad doktoratem. By³o to dla nas optymalne rozwi¹zanie,
bo mog³em du¿o czasu po�wiêciæ Paulinie. Uczy³em równie¿ jêzyka angiel-
skiego. Pracê doktorsk¹ obroni³em 13 grudnia, w pi¹tek, w 1991 roku. Nie
by³a to wiêc pechowa �trzynastka�. Szczê�liwym zbiegiem okoliczno�ci
rozpocz¹³em pracê na Wszechnicy �wiêtokrzyskiej, z któr¹ jestem zwi¹zany
ju¿ drugi rok. Praca ta daje mi du¿o satysfakcji.
Dzi� znów mieszkamy w Busku, ale w swoim domu, znajduj¹cym siê zreszt¹ w
s¹siedztwie tego hotelu, w którym mieszkali�my na pocz¹tku. A Paulina
studiuje na Uniwersytecie Warszawskim lingwistykê stosowan¹. Jest ju¿ na
pi¹tym roku.

� Czy odwiedza Pan rodzinê w Ghanie?
� Byli�my tam z ¿on¹ i najstarsz¹ córk¹, gdy mia³a cztery lata. Ostatnio
by³em u swojej rodziny cztery lata temu. Moje dwie m³odsze córki (Anita
14 lat i Karolina 10) jeszcze nie by³y w Ghanie, ale wszystko przed nimi.

� Dlaczego Pan tak pó�no zdecydowa³ siê na przyjêcie polskiego obywatelstwa?
� Wcze�niej, w latach osiemdziesi¹tych, by³y z tym k³opoty: musia³bym
zrzec siê obywatelstwa ghañskiego. Mia³em kartê sta³ego pobytu, w moim
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NASZA ROZMOWA - DOKOÑCZENIE

polskim mikro�wiecie czu³em siê pe³-
noprawnym obywatelem i tak by³em
traktowany, w sumie nie widzia³em
powodów, aby o to zabiegaæ. Ale przy-
szed³ czas, aby formalnie wszystko
za³atwiæ, postawiæ kropkê nad �i�.
Tak te¿ uczyni³em. Ju¿ jako obywa-
tel Polski g³osowa³em w referendum
za przyjêciem do Unii Europejskiej.

� Porozmawiajmy o jedzeniu. Czy lubi
Pan bigos, jak na Polaka przysta³o?
� Tak, nawet bardzo. Jednak pierw-
sze lata w Polsce i pod tym wzglêdem
by³y dla mnie trudne: jedzenie w
sto³ówce studenckiej by³o za md³e,
albo za s³odkie. Przyzwyczajony by-
³em do smaków ostrych, pikantnych,
do przypraw, których nawet teraz nie
sposób kupiæ. Na ogó³ sam gotowa³em
w akademiku; do tej pory nie bardzo
lubiê potrawy, które nie s¹ albo ostre
albo kwa�ne. Najbardziej mi smakuje
barszcz, podobn¹ zupê gotuje siê w
Ghanie. Ale skoro mo¿na przyzwycza-
iæ siê do d³ugich zim, mo¿na te¿ do
jedzenia.

� Czy w Pañstwa domu jada siê potra-
wy charakterystyczne dla kuchni ghañ-
skiej?
� Naturalnie. Mam wprawdzie k³opoty
ze znalezieniem niektórych sk³adni-
ków, ale nauczy³em siê je zastêpo-
waæ tym, co mo¿na kupiæ w sklepie w
Busku. Mogê wiêc powiedzieæ, ¿e po-
trawy przeze mnie przyrz¹dzane sta-
nowi¹ do�æ specyficzn¹ mieszankê, ale
s¹ smaczne i nikomu jeszcze nie za-
szkodzi³y.

� Jakie jeszcze inne elementy Pañ-
skiego domu rodzinnego z Ghany funk-
cjonuj¹ w obecnej Pana rodzinie?
� Moje córki, oprócz polskich imion,
nosz¹ imiona ghañskie i to w³a�ci-
wie wszystko. Wychodzê z za³o¿enia,
¿e to ja wybra³em ten kraj, jest to
ojczyzna mojej ¿ony, moich dzieci,
tak¿e moja, i dlatego dostosowujê

siê do polskiej tradycji. Mam na
pierwsze imiê Paul, i je�li w pobli-
¿u nie ma innego Paw³a wiem, ¿e kto�
zwraca siê do mnie. Moje drugie imiê,
Kwaku, znaczy �urodzony w �rodê� i
to ju¿ ghañska tradycja nadawania
imion ch³opcom od dnia, w którym
przyszli na �wiat. Kofi Annan uro-
dzi³ siê w pi¹tek.

� Która z naszych narodowych cech
Pana denerwuje?
� Narzekanie. Zawsze staramy siê do
beczki miodu wrzuciæ ³y¿kê dzieg-
ciu. A ja wiem, bo sam siê o tym
przekona³em, ¿e wiele rzeczy mo¿na
osi¹gn¹æ. Je�li cz³owiek tylko chce
i mocno na to pracuje, to mimo ró¿-
nych przeciwno�ci losu, osi¹gnie swój
sukces. Powtarzam to swoim studen-
tom, ale nie jestem przekonany, ¿e
mi wierz¹. Natomiast piêkn¹ polsk¹
cech¹ jest nieprawdopodobna go�cin-
no�æ.

� Dziêkujê za rozmowê.
Justyna ¯ukowska

Z ¿alem zawiadamiamy, ¿e 8 lu-
tego zgin¹³ tragicznie nasz kolega
Mariusz B¹k. By³ studentem III roku
studiów zaocznych kierunku wychowa-
nie fizyczne, cz³onkiem uczelniane-
go Klubu Akademickiego Zwi¹zku Spor-
towego, w sekcji narciarstwa.

Rodzinie, przyjacio³om i znajo-
mym Marka sk³adamy najszczersze
wyrazy wspó³czucia.

Po¿egnanie
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Z ¯YCIA UCZELNI

Nowo�ci wydawnicze

Komunikat z posiedzenia
Kolegium Redakcyjnego
Wydawnictwa Wszechnicy

�wiêtokrzyskiej

23 stycznia br. odby³o siê po-
siedzenie cz³onków Kolegium Redak-
cyjnego Wydawnictwa Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej, na którym omówiono re-
alizacjê planu wydawniczego i przed-
³o¿ono sprawozdanie z dzia³alno�ci
finansowej Wydawnictwa za 2003 r.

Wszystkie pozycje objête planem
wydawniczym na 2003 r. zosta³y opu-
blikowane, wydano 18 pozycji zwartych,
cztery seryjne oraz Informator dla
kandydatów na studia we W�, o ³¹cznej
objêto�ci 160,20 arkuszy autorskich
i ³¹cznym nak³adzie 9700 egz.

Kolegium Redakcyjne dokona³o
analizy i oceny propozycji wydawni-
czych, które zosta³y z³o¿one w dziale
wydawnictw w 2003 r. Uk³adaj¹c plan
wydawniczy na 2004 rok w pierwszej
kolejno�ci brano pod uwagê te pro-
pozycje, które prezentuj¹ wysoki po-
ziom naukowy i uwzglêdniaj¹ potrze-
by dydaktyczne Wszechnicy �wiêto-
krzyskiej oraz kieleckiego �rodowi-
ska akademickiego. Do planu na 2004
r. w³¹czono uczelniane wydawnictwa
seryjne (trzy numery �Zeszytów
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej� i Kro-
nikê Wszechnicy �wiêtokrzyskiej. Rok
akademicki 2003/2004) oraz 16 pozy-
cji zwartych.

Cz³onkom Kolegium Redakcyjnego
przed³o¿ono zestawienie o stanie
zasobów magazynowych wydawnictw w³a-
snych na dzieñ 31.12.2003 r., w któ-
rym uwzglêdniono 48 tytu³ów ksi¹-
¿ek, wydanych nak³adem w³asnym oraz
7 pozycji innych wydawnictw.
Kolegium Redakcyjne obradowa³o
w sk³adzie:
prof. dr hab. Mieczys³aw Adamczyk
(przewodnicz¹cy)
prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz
prof. dr hab. Bo¿ena Matyjas

prof. dr hab. Zdzis³aw Ratajek
prof. dr hab. Gustaw Treliñski
dr Miros³aw Jamro¿ek (sekretarz)
mgr in¿. Rafa³ Ko³odziejczyk
mgr Justyna ¯ukowska

Kierownik Sekcji Informatyczno-
Wydawniczej

Rafa³ Ko³odziejczyk

Organizacja i planowanie pracy
pedagogicznej nauczyciela klas I �
III w systemie zintegrowanym � to
monografia dr Jolanty Karbowniczek,
która jest w sprzeda¿y w naszym wy-
dawnictwie. Poza bardzo wnikliwym
i rzeczowym ujêciem teoretycznym,
autorka przedstawia przyk³adowe pro-
gramy i plany zajêæ zintegrowanych.
Polecamy j¹ wszystkim, którzy w swo-
jej pracy zawodowej s¹, b¹d� bêd¹,
zwi¹zani bezpo�rednio lub po�rednio
z procesem nauczania w szkole.

Logopeda bli¿ej rodziny � ksi¹¿ka
mgr Kingi Koz³owskiej, która bêdzie
w sprzeda¿y na pocz¹tku marca, jest
interesuj¹c¹ publikacj¹ nie tylko dla
przysz³ych nauczycieli, ale tak¿e ko-
biet, które ju¿ s¹, b¹d� bêd¹, matkami.

Aktualnie pracujemy nad ksi¹¿k¹
dr Marzeny Pêkowskiej i dr Ewy Kuli
pt. Europejski obszar szkolnictwa
wy¿szego. Antologia dokumentów i ma-
teria³ów. Praca stanowi zbiór do-
tychczas wypracowanych stanowisk i
dokumentów dotycz¹cych kszta³cenia
na poziomie wy¿szym w krajach Unii
Europejskiej i kandydackich.

Autorki zapowiadaj¹ kolejne pu-
blikacje dotycz¹ce szkolnictwa w kra-
jach Unii Europejskiej.



-5-

4 lutego odby³o siê posiedzenie
Senatu Wszechnicy �wiêtokrzyskiej,
podczas którego omówiono mo¿liwo�ci
kontynuacji kszta³cenia na studiach
magisterskich w Akademii �wiêtokrzy-
skiej, zagadnienia zwi¹zane z re-
krutacj¹ na rok akademicki 2004/2005,
zmiany w planach studiów na kierun-
ku pedagogika oraz sprawy kadrowe.
Dla studentów Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej, najistotniejsz¹ spraw¹ omó-
wion¹ podczas posiedzenia Senatu jest
nowelizacja regulaminu samorz¹du
studenckiego. Najwa¿niejsze zmiany
w regulaminie to: zwiêkszenie licz-
by cz³onków Uczelnianej Rady Samo-
rz¹du Studenckiego do 11 osób oraz
u�ci�lenie terminów wyborów samo-
rz¹dowych. Nowa Rada ma rozpocz¹æ
dzia³alno�æ od 1 marca. Do koñca
semestru letniego bie¿¹cego roku aka-
demickiego jej cz³onkowie bêd¹ mie-
li czas na przygotowanie siê
i wdro¿enie w pracê samorz¹du. Se-
nat Wszechnicy �wiêtokrzyskiej po-
zytywnie zaopiniowa³ nowo przyjêty
regulamin i stwierdzi³ jego zgod-
no�æ ze Statutem Uczelni.

Podczas posiedzenia podjêta zo-
sta³a równie¿ uchwa³a istotna dla przy-
sz³o�ci naszej Uczelni. Na Wydziale
Humanistyczno-Pedagogicznym, w ramach
kierunku pedagogika, od nowego roku
akademickiego uruchomiona zostanie
nowa specjalno�æ: pedagogika opiekuñ-
cza z arteterapi¹.
W naszej Uczelni ju¿ od niemal roku
funkcjonuj¹ studia podyplomowe o kie-
runku arteterapia, dla osób z wy-
¿szym wykszta³ceniem. Jednak mo¿li-
wo�ci, jakie daje wykorzystanie sztuki
w edukacji i wychowaniu, interesuj¹
równie¿ absolwentów szkó³ �rednich.
W zwi¹zku z tym w³adze naszej Uczelni
postanowi³y utworzyæ w tym zakresie
now¹ specjalno�æ na poziomie wy¿szych
studiów zawodowych.

m

Z ¯YCIA UCZELNI
W bibliotece

Nowo�ci w lutym

Z POSIEDZENIA SENATU

1. Kuñski Henryk: Promowanie zdro-
wia : podrêcznik dla studentów wy-
chowania fizycznego i zdrowotnego.
Wydaw. Uniw. £ódzkiego, £ód� 2000;
2. Izdebska Jadwiga [red.]: Dziecko
w rodzinie i w �rodowisku rówie�ni-
czym. Trans Humana Wydaw. Uniw., Bia-
³ystok 2003;
3. Ratyñski W³adys³aw: Problemy
i dylematy polityki spo³ecznej
w Polsce, t. 1 i 2, Difin, Warszawa
2003;
4. Kaczmarek Bo¿ydar, Markiewicz Ka-
tarzyna [red.]: Komunikowanie siê
we wspó³czesnym �wiecie. Wydaw. Uniw.
Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin
2003;
5. Minkiewicz Adam: Patologia spo-
³eczna w�ród m³odzie¿y. Instytut Go-
spodarstwa Spo³ecznego SGH, Warsza-
wa 2003;
6. Gromadzka-Ostrowska Joanna i in.:
Edukacja prozdrowotna. Wydaw. SGGW,
Warszawa 2003;
7. Mihilewicz Stanis³awa [red.]: Wy-
brane zagadnienia psychopatologii
rozwoju dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych. Oficyna Wydaw. �Impuls�, Kra-
ków 2003;
8. Iwaniec Dorota, Szmagalski Jerzy
[red.]: Zaburzenia rozwojowe dzieci
krzywdzonych emocjonalnie. Wydaw.
UW, Warszawa 2002;
9. Wojciszke Bogdan, Plopa Mieczy-
s³aw [red.]: Osobowo�æ a procesy psy-
chiczne i zachowanie. Oficyna Wy-
dawnicza �Impuls�, Kraków 2003;
10. Jordan Maria: Rodzinne bariery
socjalizacji nieletnich. Wydaw. Na-
ukowe AP, Kraków 2003;
11. Tarkowska El¿bieta i in. [red.]:
Biedni o sobie i swoim ¿yciu. Wy-
dawnictwo Naukowe ��l¹sk�, Katowice
2003.
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My�l na dzi�

Je�li piszesz wiersze, je�li rysujesz, malujesz albo robisz co�, czym
mo¿na siê pochwaliæ i co mo¿na w tym miejscu zaprezentowaæ - czekamy na
Ciebie.

K L U B M £ O D Y C H T W Ó R C Ó W

Cz³owiek stanie sie lepszym wtedy, gdy zobaczy jakim jest.

Antoni Czechow

Wiersze napisa³y Agnieszka i Maria

Taka ma³a chwila
Szybka jak wiatr

Mog³o byæ inaczej
Mog³o nie byæ nas

Los postawi³ nas przed sob¹
Szansê nam da³

Czy bêdziemy razem?
To poka¿e czas

Ja jestem szczê�liwa
¯e kto� czeka obok

¯e jeste� przy mnie
¯e mogê cieszyæ siê Tob¹

Czekam i czekaæ bêdê
A¿ spe³ni¹ siê me sny

Znów serce me ¿yje
Bo jeste� Ty

Chcê s³uchaæ s³ów
p³yn¹cych z twego wnêtrza

Chcê siê w nie wtuliæ
dotykaæ serca

Chcê ciê ca³owaæ
Kochaæ codziennie
Wiedzieæ ¿e jeste�
i ¿e zawsze bêdziesz
Chcê �niæ przy tobie

i budziæ siê
Chcê byæ przy tobie

i kochaæ ciê.

Nadzieja
Niby jest
Niby czeka
Niby kocha
Jest potrzebna
Pozwala przetrwaæ najgorsze chwile
Ale
Gdy czas mija
Mam jej coraz mniej
Nadzieja-
Bli�niaczka rozczarowania
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¯ycie sportowe Uczelni

18 stycznia zakoñczy³ siê kolejny
obóz zimowy dla cz³onków KU AZS we
Wszechnicy �wiêtokrzyskiej. Wziê³a
w nim udzia³ rekordowa liczba uczest-
ników (82 osoby). Godny zaznaczenia
jest fakt, ¿e w obozie uczestnicz¹
równie¿ nasi absolwenci, którzy bar-
dzo mile wspominaj¹ nasz¹ Uczelniê
i lata w niej spêdzone.
Obóz odby³ siê w doskona³ych warun-
kach pogodowych: nie brak³o �niegu
ani s³oñca. Studenci szusowali na
stokach Bukowiny Tatrzañskiej, Bia³-
ki Tatrzañskiej trzy razy dziennie,
czêsto do pó�nych godzin wieczor-
nych, a potem regenerowali si³y
w �Szarotce�.
Obóz tradycyjnie zakoñczy³ siê za-
wodami, bêd¹cymi oficjalnymi Mi-
strzostwami Wszechnicy �wiêtokrzy-
skiej w Narciarstwie Alpejskim. W�ród
kobiet triumfowa³a Wioletta Zielon-
ka (III rok WF zaoczne) z czasem
24,75; w�ród panów najlepszy okaza³
siê Mateusz Cieñ (III r. TiR dzien-
ne) z czasem 22,76. Najlepszy czas,
21,00, uzyska³ startuj¹cy poza kon-
kurencj¹ Maciej Bobak, student III
r. WF (zaoczne).
Obóz zakoñczy³ siê szczê�liwie, bez
wypadków.

Tak by³o w Bukowinie

W dniach 18-21 marca dru¿yna futsa-
lu (halowa pi³ka no¿na) wyst¹pi w
P³ocku na Mistrzostwach Polski Wy-
¿szych Szkó³ Niepañstwowych w tej
dyscyplinie sportu (przypomnijmy, ze
P³ock by³ ju¿ dla nas bardzo szczê-
�liwy, gdy¿ w maju 2000 r. Wszechni-
ca �wiêtokrzyska zajê³a I miejsce w
Mistrzostwach Polski Wy¿szych Szkó³
Niepañstwowych w futsalu).
Z kolei w dniach 2-3 kwietnia we
Wroc³awiu nasze p³ywaczki i p³ywacy
uczestniczyæ bêd¹ w Mistrzostwach
Polski Wy¿szych Szkó³ Niepañstwowych
w P³ywaniu. Zespó³ mêski bêdzie bro-
ni³ trzeciego miejsca z 2002 r. zdo-
bytego w Bia³ymstoku.
Klub Uczelniany Zachodniopomorskiej
Szko³y Biznesu w Szczecinie bêdzie
go�ci³ w dniach 30 kwietnia � 3 maja
najlepsze siatkarki i siatkarzy wy-
¿szych szkó³ niepañstwowych, w tym
tak¿e dwa nasze zespo³y. Warto za-
znaczyæ, ¿e koszty tych wyjazdów s¹
w ca³o�ci pokrywane przez Wszechni-
cê �wiêtokrzysk¹, a Pan Rektor, prof.
dr hab. Mieczys³aw Adamczyk to wielki
sympatyk sportu.

MD

Nasze plany
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Marcin Maroszek, student III roku
pedagogiki resocjalizacyjnej i s¹-
dowej Wszechnicy �wiêtokrzyskiej
zosta³ II Wicemisterem Poland 2003.
Tak zdecydowa³o jury, w sk³adzie
którego zasiada³y m.in.: aktorka
Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz,
Lidia Popiel � znana fotograf oraz
Anna Ibisz � dziennikarka. O prawo
do startu w ogólnopolskim finale
ubiega³o siê 19 panów.
Marcin reprezentowa³ województwo
�wiêtokrzyskie po tym, jak w marcu
ubieg³ego roku otrzyma³ tytu³ Mi-
ster Poland Regionu �wiêtokrzyskie-
go. W o�mioletniej historii konkur-
su Mister Poland jest pierwszym re-
prezentantem naszego regionu, który
wywalczy³ ten tytu³.
Marcin ma 22 lata, 191 cm wzrostu.
Pracuje jako asystent w Rejonowym
Urzêdzie Poczty w Kielcach, wcze-
�niej, przez ponad dwa lata, by³
listonoszem. Mówi, ¿e ci¹g³e marsze
i d�wiganie ciê¿kiej torby listono-
sza oraz wspinaczki po schodach spra-
wi³y, i¿ nie musi w sposób szcze-
gólny pracowaæ nad swoj¹ sylwetk¹ i
kondycj¹. Na dziesi¹te piêtro wbie-
ga b³yskawicznie i bez odpoczynku.
Nie jest równie¿ niewolnikiem sola-
rium, ani tym bardziej gabinetu ko-
smetycznego.
Przypomina, jak bardzo nie chcia³
wzi¹æ udzia³u w Mister Poland 2003
Regionu �wiêtokrzyskiego. Dopiero po
namowach rodziców i swojej dziew-
czyny Izy, zdecydowa³ siê, pod jed-
nym wszak¿e warunkiem: ¿e Artur, jego

NASZ STUDENT II WICEMISTEREM POLAND 2003
brat, wyst¹pi razem z nim. Artur opie-
ra³ siê chyba trzy dni, wreszcie ska-
pitulowa³. Bracia wyst¹pili razem,
ale szczê�cie u�miechnê³o siê do Mar-
cina. Przed ogólnopolskim fina³em
mia³ cichutkie marzenie: ¿eby zdo-
byæ szalik najprzystojniejszego Po-
laka. Werdykt jury wzruszy³ go do
³ez. Powiedzia³, ¿e by³ to najszczê-
�liwszy dzieñ w jego ¿yciu.

opr. j

Klub Sportowy VIVE Kielce z³o¿y³ na
rêce Pana Rektora, prof. dr. hab.
Mieczys³awa Adamczyka, serdeczne
podziêkowania za pomoc okazan¹ klu-
bowi przez Wszechnicê �wiêtokrzysk¹.
Nasza Uczelnia w czasie niespe³na
dwóch lat przyczyni³a siê do popra-
wy kondycji dru¿yny i jej finansów.
Miniony sezon by³ dla VIVE Kielce
pasmem sportowych sukcesów. Klub
zdoby³ tytu³ MISTRZA POLSKI oraz
tytu³ najlepszej dru¿yny w kraju.
Jest to zas³uga wszystkich osób za-
anga¿owanych w dzia³alno�æ klubu,
zarówno sportowców i trenerów, jak
te¿ sponsorów, dzia³aczy i kibiców.
Zwi¹zki Wszechnicy �wiêtokrzyskiej
ze sportem znane s¹ od wielu lat.
Uczelnia aktywnie uczestniczy w wielu
imprezach sportowych, a niejednokrot-
nie jest ich organizatorem.
Wielu zawodników Vive jest równo-
cze�nie studentami Wszechnicy �wiê-
tokrzyskiej.

MK

PODZIÊKOWANIA DLA WSZECHNICY


